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Sammandrag 

I spåren av många företagsskandaler har blickarna riktats mot revisorer och hur revisionen ska 

förbättras för att hålla hög kvalitet. Mot denna bakgrund har en debatt uppstått om vilken 

effekt revisionsbyråns uppdragstid och storlek har på revisionskvaliteten och om byrårotation 

skulle lösa problemen som är förknippade med dessa. Vi definierar revisionskvalitet som 

revisorns förmåga att upptäcka och utfärda en varning för tvivel om fortsatt drift innan 

företaget går i konkurs. Därigenom är det möjligt att undersöka om och hur revisionsbyråns 

uppdragstid och storlek påverkar revisionskvaliteten. En granskning av 379 konkursföretags 

senaste revisionsberättelser visar att revisionsuppdrag på kort och lång uppdragstid har 

utfärdat lika stor andel varning för tvivel om fortsatt drift. Andelen utfärdade varningar är 

även lika för stora och små byråer. Resultatet visar att det inte föreligger någon skillnad i 

revisionskvalitet mellan lång och kort uppdragstid respektive stora och små revisionsbyråer. 

Slutsatsen är att byrårotation inte leder till förbättrad kvalitet på revisionen.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I spåren av redovisningsskandaler där internationellt välkända företag anklagats för att 

missköta sin redovisning och vilseleda allmänheten, har det skapats en debatt om vem som 

egentligen är ansvarig för att informationen från företagen är korrekt och rättvisande. Enron 

och Worldcom är exempel på fall som genererat en allmän misstro gentemot företagens 

ekonomiska rapporter och i synnerhet revisorernas roll. Skandalerna har skapat frågor kring 

hur kvaliteten på revisionen av företagens verksamhet ska kunna säkerställas. Det finns en 

tendens att lösa problemen med noggrannare granskning och kontroll av företagen (Rezaee, 

2005).  

Revisorns uppgift är att vara de utomstående intressenternas inblick i företaget och genom sin 

granskning av företagsledningen och verksamheten skapa ett förtroende för företagens 

ekonomiska information (FAR, 2012). För att revisorn ska rapportera om en brist krävs både 

kompetens att hitta felaktigheter och oberoende att kunna påpeka bristen (DeAngelo, 1981a). 

Många diskussioner har förts bland lagstiftare och standardsättare om huruvida revisorns 

oberoende påverkas av hur länge revisorn reviderat samma företag. En studie av de 1000 

största företagen i USA visade att de haft samma revisionsbyrå i genomsnitt 22 år och så 

många som 10 procent av företagen har haft samma revisionsbyrå i 50 år (GAO, 2003). Att 

detta uppfattas som ett bekymmer märks i ett lagförslag som lagts fram av EU-kommissionen. 

Förslaget innehåller ett krav på byrårotation för att förhindra att företag anlitar samma 

revisionsbyrå längre än sex på varandra följande år (779 slutlig KOM, 2011). Tanken är att 

denna begränsning ska öka revisorns oberoende och därmed stärka marknadens förtroende för 

företagens finansiella rapporter (ibid). 

I Storbritannien pågår också en diskussion om att införa krav på byrårotation i syfte att 

minska de stora revisionsbyråernas monopolliknande situation då den anses utgöra ett hot mot 

konkurrensen i branschen (FAR, 2013). I europeiska kommissionens grönbok från oktober 

2010 diskuteras också frågan om de stora revisionsbyråernas dominerande ställning och hur 

de senaste årens konsolideringar inom branschen påverkar genereringen av nya 

revisionsmetoder (561 slutlig KOM, 2010). Många finansinstitut kräver att företag måste 

revideras av någon av de internationellt erkända byråerna för att beviljas lån. Kommissionen 

vill därför skapa en debatt om hur små och medelstora revisionsbyråer ska få större acceptans 

(ibid).  
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1.2 Problemformulering 
Syftet med revision är att granska redovisningen och ge en försäkran om att den inte 

innehåller väsentliga fel utan ger en rättvis bild av företaget (RL § 5). Den är till för att ge 

försäkran till företagets intressenter om att tillgångar och skulder tas upp till korrekt värde och 

på rätt sätt. Det är en förutsättning att revisorn är självständig, oberoende och kritisk i sin 

granskning för att revisionen ska kunna uppnå sitt syfte (Myers, Myers, & Omer, 2003). En 

oberoende revisor kan därför, enligt detta synsätt likställas med god revisionskvalitet (ibid). 

Enligt DeAngelo (1981a) bedöms kvaliteten på revisionen utifrån sannolikheten att revisorn 

upptäcker felaktigheter och dessutom rapporterar dessa. Sannolikheten att revisorn gör en 

korrekt bedömning är beroende av revisorns kompetens, medan sannolikheten att upptäckten 

leder till anmärkning beror på revisorns oberoende och självständighet i förhållande till 

kunden (ibid).  

Förespråkare för förslagen om byrårotation menar att rotation ökar revisorns oberoende och 

därmed kvaliteten på revisionen (Jackson, Moldrich, & Roebuck, 2008). Motiveringen är att 

när revisorn granskat samma företag under flera år finns det en risk att det blir ett rutinmässigt 

arbete där revisorn inte är tillräckligt kritisk utan förutsätter att allt är “som förra gången” 

(Arel, Brody, & Pany, 2005). Dessutom uppstår vid längre uppdrag en relation mellan revisor 

och kund som riskerar att göra revisorn ovillig att göra anmärkningar och därmed riskera att 

bli fråntagen sitt uppdrag (ibid).  

Motståndare till byrårotation menar dock att kostnaderna som uppstår vid byte av 

revisionsbyrå blir stora och det finns en risk att revisionskvaliteten minskar på grund av att 

revisorn inte är lika insatt och införstådd i verksamheten som när man reviderat företaget en 

längre tid (Myers et al., 2003; Svenskt Näringsliv, 2012). När en revisionsbyrå reviderat 

samma företag under flera år erhålls kundspecifik kunskap (DeAngelo, 1981a). Kundspecifik 

kunskap innebär att revisorn har bättre förståelse för verksamheten och därmed kan göra 

bättre bedömningar av styrelsens och VD:s uttalanden (ibid), vilket torde öka kvaliteten på 

revisionen. Detta leder till frågan: vem har rätt, är det motståndarna eller förespråkarna? 

Påverkas revisionskvaliteten av hur länge revisionsbyrån reviderat samma företag?  

Byrårotation kan även tänkas minska problemet med att några få stora revisionsbyråer, de så 

kallade Big N, dominerar marknaden. Big N är ett återkommande begrepp för de 

internationellt största revisionsbyråerna och deras antal har varierat mellan 4-6 över tiden. 

Watts och Zimmerman (1981) (refererad i DeAngelo, 1981a) menar att stora byråer har bättre 
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förutsättningar att kunna granska varje enskild revisor och därmed kan garantera bättre 

revision. En revisionsbyrå med ett stort antal kunder har dessutom, enligt DeAngelo (1981a), 

mer att förlora än en mindre byrå på att fuska med en granskning eftersom bortfallet av 

kunder blir mycket stort om fusket uppdagas och deras anseende skadas. Revisionens kvalitet 

är svår att bedöma för allmänheten, då en grundlig bedömning skulle vara kostsam och 

tidsödande att genomföra. Allmänheten använder därför ofta revisionsbyråns storlek som 

indikator för revisionens kvalitet (DeAngelo, 1981a). Exempelvis visar Shockley (1981) att 

kreditgivare och investerare upplever att det är bättre kvalitet på revisionen när ett företag 

reviderats av någon av de internationellt erkända revisionsbyråerna. På så sätt kan små byråer 

diskrimineras, trots att det finns forskning som tyder på att de inte skiljer sig från stora byråer 

i förmåga att bedöma företagets ställning (se Nogler, 2007).  Detta, tillsammans med debatten 

om byrårotation, gör att det blir viktigt att ställa frågan; håller stora byråer verkligen högre 

kvalitet på revisionen än små byråer? 

1.3 Syfte 
För att kunna utöka den samlade forskningen inom området revisionskvalitet, ämnar denna 

uppsats att bidra med kunskap om hur revisionsbyråns uppdragstid respektive storlek påverkar 

kvaliteten på revisionen. En stor del av tidigare forskning har utförts i USA, Australien och 

Storbritannien. Uppsatsen utökar därmed kunskapen om europeisk revision genom att undersöka 

revisionen av svenska konkursdrabbade företag. 

1.4 Avgränsning 
Studien fokuserar enbart på revisorers bedömningar av företag som gått i konkurs i Sverige 

under 2012. Bedömningar av företag som fortsatt sin verksamhet, trots en eventuell varning 

för tvivel om fortsatt drift, ingår inte i denna studie. 

1.5 Disposition 
Nedan följer först en genomgång av begrepp och tidigare forskning. Detta mynnar ut i 

uppsatsens hypoteser vilka sammanfattas i en analysmodell. Därefter följer resultat, analys 

samt en avslutande diskussion kring studiens slutsatser och begränsningar. 
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2. TEORI 

2.1 Revisionskvalitet  
Revisorns oberoende är en grundläggande förutsättning för att revisionen ska uppfylla sitt 

syfte som en granskning av företagsledningens påståenden (FAR, 2012).DeAngelo (1981a) 

definierar revisionskvalitet som både revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter i 

redovisningen och sannolikheten att revisorn gör en anmärkning av företeelsen. Förmågan att 

upptäcka en felaktighet beror på revisorns tekniska kompetens (ibid). Huruvida revisorn 

anmärker på felaktigheten eller inte är, allt annat lika, däremot avhängigt revisorns oberoende 

(DeAngelo, 1981b). För användarna av företagens rapporter är revisorns oberoende en 

grundförutsättning för att revisionen ska vara tillförlitlig (Geiger & Raghunandan, 2002). Om 

revisorn inte uppfattas som oberoende gentemot företagsledningen, blir granskningen och 

revisionsberättelsen inte användbar för intressenterna (ibid). 

Ett problem som uppstår med säkerställandet av revisorns oberoende och hög 

revisionskvalitet, är hur kvaliteten ska mätas. Det enda observerbara resultatet av revisorns 

arbete är en standardiserad revisionsberättelse med eventuella anmärkningar. Ett vanligt 

förekommande sätt att mäta revisionskvalitet är därför att utgå från redovisningen, bland 

annat genom att studera förekomsten av periodiseringar eftersom det signalerar att företaget 

ägnar sig åt opportunistisk redovisning (Choi, Kim, Kim, & Zang, 2010; Francis & Yu, 2009; 

Manry, Mock, & Turner, 2008; Myers et al., 2003). En annan metod är att undersöka 

kvaliteten genom att titta på revisorer som fått disciplinåtgärder och koppla detta till låg 

kvalitet på revisionen (Palmrose, 1988). En metod som ligger närmare själva revisionen är att 

undersöka revisorns benägenhet att lämna en going concern-anmärkning i revisionsberättelsen 

(se ex. Geiger, Raghunandan, & Rama, 2005; Geiger & Raghunandan, 2002; Geiger & Rama, 

2006; Kam-Wah Lai, 2009; Knechel & Vanstraelen, 2007), på svenska kallat varning för 

tvivel om fortsatt drift (Adrian & Torén, 2006).  

2.1.1 Fortsatt drift 

Revisorn är ansvarig för att granska företagets påståenden och anmärka, i form av envarning 

för tvivel om fortsatt drift, när revisorn anser att företaget inte kan fortsätta verksamheten. I 

Sverige upprättas årsredovisning och revisionsberättelse med antagande om företagets 

fortlevnad, den så kallade fortlevnadsprincipen. Denna princip tar sig i uttryck i svensk 

lagstiftning genom årsredovisningslagen 2 kap. 4 § och innebär att ett företag förutsätts 

fortsätta sin verksamhet inom överskådlig framtid. Företagets finansiella rapporter ska därför 

upprättas i enlighet med detta antagande med hänsyn till värdet på tillgångar och skulder. Om 
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företagsledningen bedömer att det föreligger en osäkerhet i företagets förmåga att driva 

verksamheten vidare, så ska detta framgå i årsredovisningen (FAR Förlag, 2010). 

Företagsledningen ska göra bedömningen utifrån företagets förutsättningar samt hur man tror 

att utvecklingen kommer att se ut de närmaste 12 månaderna och längre framåt i tiden (ibid). 

2.1.2 Varning för tvivel om fortsatt drift 

Enligt aktiebolagslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om att 

årsredovisningen upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning (ABL 9 kap 31§). 

Revisorn har därmed ansvar för att inhämta information och kontrollera att det finns 

tillräckligt stöd för företagsledningens bedömning om fortsatt drift. Om revisorn finner att det 

finns tvivel ska revisorn lämna en varning enligt RS 570 och upplysa läsarna av 

årsredovisningen om detta. Revisionen fungerar därmed som en försäkran för företagets 

intressenter och en varning innebär att revisorn ifrågasätter ledningens bedömning av 

företagets fortlevnadsförmåga. Eftersom revisorn då går emot företagsledningen är det inte 

självklart att revisorn anmärker på minsta oklarhet. Kam-Wah Lais (2009) utgångspunkt är 

därför att när revisorn ger en varning är det ett tecken på oberoende och därmed kvalitet. En 

varning för tvivel om fortsatt drift innan företaget går i konkurs visar att revisorn gjort en 

korrekt bedömning av företagets ställning. En varning visar därmed att revisionen håller hög 

kvalitet (Geiger & Rama, 2006). När en varning inte utfärdats till ett företag som går i 

konkurs, har revisionen misslyckats och detta kallas typ II fel (Geiger et al., 2005; Geiger & 

Raghunandan, 2002). 

I de fall då halva aktiekapitalet är förbrukat är styrelsen skyldig att upprätta en 

kontrollbalansräkning och överväga att försätta företaget i likvidation (ABL 25 kap 15 §). En 

årsredovisning som uppvisar ett förbrukat aktiekapital innebär därmed att företaget inte har 

tillräckligt med tillgångar för att driva verksamheten. Antagandet om fortsatt drift är då inte 

tillämpligt. En anmärkning i revisionsberättelsen om att aktiekapitalet är förbrukat är därmed 

att likställas med en varning om tvivel för möjligheten till fortsatt drift. Har styrelsen i 

förvaltningsberättelsen angett att antagandet om fortsatt drift inte tillämpats eller är förknippat 

med stor osäkerhet, behöver inte revisorn lämna en varning i revisionsberättelsen (Adrian & 

Torén, 2006).  

Förutom en anmärkning om tvivel för fortsatt drift kan en oren revisionsberättelse innehålla 

fyra olika typer av avvikelser (se tabell 1). Revisorn kan antingen hålla med företagsledningen 

men vilja upplysa läsaren om något, eller i olika grad ge en avvikande mening. Detta kan 
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också ses som ett mått på revisionskvalitet eftersom en oren revisionsberättelse kan ses som 

ett tecken på oberoende och varje typ av anmärkning innebär att revisorn lämnar en oren 

revisionsberättelse. Varning för tvivel om fortsatt drift är dock en egen anmärkning skild från 

dessa fyra.  

Typ av avvikelse Praktiskt exempel 

(1) Revisionsberättelse 

med reservation 

Revisorn är oenig med VD/styrelse gällande ex. existens, värde av skulder eller 

tillgångar. 

Anmärkningen beskrivs. Med undantag för anmärkningen kan årsredovisningen 

anses vara upprättad enligt ÅRL. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer 

RR och BR. 

(2) Revisorn avstår från 

att uttala sig 

Det förekommer begränsning i revisionens inriktning och omfattning. 

Beskriver förhållandet och anger att revisorn inte kan bedöma om årsredovisningen 

upprättats i enlighet med ÅRL och ger en rättvisande bild av företagets ställning. Kan 

varken till- eller avstyrka att RR och BR fastställes. 

(3) Revisorn anger en 

avvikande mening 

ÅRL har inte tillämpats och ger ej rättvisande bild av företagets ställning. Avstyrker 

att bolagsstämman fastställer RR och BR. 

(4) Upplysning Påverkar ej revisorns slutsats utan ska rikta läsarens uppmärksamhet på något i 

förvaltningsberättelsen eller not i årsredovisningen. Ofta handlar upplysningen om att 

skatter/avgifter inte redovisats i tid eller att årsredovisningen inte upprättats inom 

lagstadgad tid. 

Tabell 1. Utformad från Adrian och Torén, 2006, RS 570 Fortsatt drift - ytterligare reflektioner. 

2.1.3 Anledning att inte varna för tvivel om fortsatt drift 

Trots att revisorn har ansvar att anmärka i revisionsberättelsen då fortsatt drift inte kan antas 

händer det att ingen anmärkning görs. I USA hade mellan 40 och 50 procent av företagen som 

gått i konkurs inte fått någon varning för tvivel om fortsatt drift i sin senaste årsredovisning 

innan konkursen (Venuti, 2004). I en studie av Kida (1980) undvek var fjärde revisor att göra 

någon anmärkning trots att det förelåg en felaktighet. En av anledningarna till detta motstånd 

är att det finns risker med att lämna en varning. En sådan risk är att revisorn gjort en 

felbedömning och företaget inte alls går i konkurs, kallat typ I fel. Detta kan leda till stora 

kostnader för revisionsbyrån, till exempel genom tvister med företaget och aktieägarna 

(Geiger & Rama, 2006). I en studie av Carey, Geiger, och O’Connell (2008) var hela 88 

procent av företagen fortfarande verksamma två år efter att de fått en varning för tvivel om 
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fortsatt drift vilket indikerar att det är problematiskt för revisorer att göra en korrekt 

bedömning av ett företags förmåga till fortsatt drift. 

Om en varning lämnas riskerar byrån att mista kunden, antingen genom att den går till en 

annan byrå eller att varningen blir en självuppfyllande profetia (Venuti, 2004). Långivare och 

investerare kan, baserat på en varning för tvivel om fortsatt drift, ge företaget strängare villkor 

som kan leda till betalningssvårigheter och konkurs (ibid). Risken att förlora kunden, risken 

för tvister med aktieägare och risk för försämrat anseende är faktorer som revisorn överväger 

inför beslutet att utfärda en varning för tvivel om fortsatt drift (DeAngelo, 1981a; 

Vanstraelen, 1999). Sådana argument stöds också av Kida (1980) som menar att det inte 

enbart är det granskade företagets ekonomiska situation som påverkar revisorns beslut. Hans 

studie visar att revisorerna ofta beaktar konsekvenserna, framför allt hur byråns anseende kan 

komma att påverkas av ett sådant utlåtande. Andra viktiga faktorer är sådana som är kopplade 

till relationen mellan revisor och kund som gör att revisorn undviker att utfärda en varning 

(ibid).  

2.2 Byråns uppdragstid och varning för tvivel om fortsatt drift 
Debatten om att införa krav på byrårotation grundar sig på en oro för att långa 

revisionsuppdrag gör att det uppstår en relation mellan revisionsbyrån och kunden som 

påverkar revisorns oberoende negativt och därmed försämrar kvaliteten på revisionen. Då det 

är förknippat med stora kostnader att etablera nya samarbeten (DeAngelo, 1981a) och det 

föreligger risk för att förlora framtida intäkter om kunden är missnöjd, skapar lång 

uppdragstid incitament för revisionsbyrån att inte anmärka på vissa felaktigheter i 

årsredovisningen. Förespråkare för byrårotation argumenterar också att lång uppdragstid 

riskerar att göra kunden till ett rutinärende för revisionsbyrån som då litar på ledningens 

bedömningar (Arel et al., 2005). Enligt Arel et al. (2005) finns det en risk att lång uppdragstid 

leder till att revisionsbyrån skapar en relation till kunden och därför blir försiktigare med att 

göra riskbedömningar som emotsäger styrelse och VD eftersom man inte vill riskera att 

förlora en viktig kund. Revisionsbyrån “lär sig” dessutom att lita på kunden när de haft ett 

långvarigt samarbete (Shockley, 1981) vilket skulle kunna innebära att byrån får större tilltro 

till ledningens och VD:s bedömningar och blir mindre oberoende. Enligt Vanstraelen (1999) 

är huruvida revisorn avger en varning för tvivel om fortsatt drift eller inte, beroende av både 

kompetens och oberoende. Vanstraelen (1999) genomförde en studie i Belgien, där revisorns 

uppdragstid är bestämd till tre år åt gången, och fann att revisorn är mer benägen att avge en 

varning under första mandatperioden än under senare mandat. Förklaringen till detta är enligt 
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Vanstraelen (1999) att när det finns möjlighet att bli omvald av kunden, och därmed garantera 

framtida intäkter från denna kund, blir revisorn mindre benägen att göra kunden missnöjd 

genom att utfärda en varning för tvivel om fortsatt drift. Då detta är att säga emot ledningens 

bedömning och uppfattning om företagets fortsatta verksamhet. Lång uppdragstid minskar 

därmed incitamenten att avge oren revisionsberättelse. 

Argumenten mot obligatorisk byrårotation menar att kort uppdragstid skulle leda till sämre 

kvalitet på revisionen. DeAngelo (1981a) påpekar att byrån förlorar den kundspecifika 

kunskapen som erhållits. Bristen på kundspecifik kunskap kan göra revisorn sämre på att 

upptäcka felaktigheter (Johnson et al., 2002). Geiger och Raghunandan (2002) menar att i 

början av ett uppdrag genomgår revisorn en inlärningsperiod där denne lär sig de specifika 

förutsättningar som gäller för företaget. Ju längre tid revisorn har reviderat bolaget, desto 

bättre känner revisorn till det och kan upptäcka risker. Detta gör att det finns ett positivt 

samband mellan uppdragstid och sannolikheten att företaget får en varning innan konkurs. 

Lång uppdragstid leder, enligt detta resonemang, inte till sämre bedömning av företagets 

förmåga till fortsatt drift (ibid). Denna slutsats är förenlig med DeAngelo (1981a) som menar 

att revisorn erhåller kundspecifik kunskap efter att ha reviderat samma företag under flera år 

och att det bidrar till högre kvalitet på revisionen. DeAngelo (1981a) menar vidare att denna 

kundspecifika kunskap ger byrån ett visst anseende vilket i sin tur skapar incitament att 

förbättra revisionskvaliteten i syfte att bevara detta anseende. I enlighet med detta finner Lim 

och Tan (2010) att debatten om obligatorisk byrårotation måste beakta att relationen mellan 

revisionskvalitet och uppdragstid påverkas både av byråns specialistkunskap om kundens 

bransch och vilket ekonomiskt beroende byrån har av kunden. Trots att studien mäter 

revisionskvalitet i graden av korrekta periodiseringar är resultatet robust till utfärdande av 

varning för fortsatt drift som indikator av revisionskvalitet. Slutsatsen från studien är att 

revisionsbyråerna kan ha lång uppdragstid och samtidigt hålla hög kvalitet på revisionen 

genom att investera i kompetensutveckling (specialiserad branschkunskap) och ha en 

diversifierad kundbas (minska det ekonomiska beroendet av en enskild kund). Lång 

uppdragstid är en fördel särskilt då kundens verksamhet är komplex och dynamisk eftersom 

det då tar tid att förstå verksamheten (ibid). Även om långa revisionsuppdrag leder till att det 

utvecklas en relation mellan revisorn och företagsledningen behöver detta därmed inte leda 

till sämre revisionskvalitet. Vid lång uppdragstid minskar istället typ I-felen, då varning ges 

men företaget inte går i konkurs, vilket tyder på förbättrad kvalitet vid lång uppdragstid (ibid). 

Johnson et al. (2002) finner att revisionskvaliteten inte försämras vid lång uppdragstid, då det 
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inte föreligger någon skillnad i mängden periodiseringar i redovisningen mellan lång och 

medellång uppdragstid. Studien visar samtidigt att revisionskvaliteten är sämre vid kort 

uppdragstid (ibid).  

Forskningen har alltså inte visat något entydigt samband mellan revisionsbyråns uppdragstid 

och revisionskvalitet. Knechel och Vanstraelen (2007) visar därtill att uppdragstiden inte 

påverkar revisorns beslut att utfärda en varning för tvivel om fortsatt drift till företag som 

sedan går i konkurs. De finner inte heller att förmågan att förutse en konkurs påverkas av 

uppdragstiden (ibid). En studie av Geiger och Raghunandan (2002) visar dock att revisorer 

vid en kort uppdragstid mer sällan lämnar en varning till företag innan konkurs, än vid lång 

uppdragstid. Längre uppdragstid innebär större sannolikhet att revisorn lämnar en varning för 

tvivel om fortsatt drift innan företaget går i konkurs (ibid). Oro för att kunden byter byrå 

riskerar att, vid kort uppdragstid, göra revisorn mindre benägen att lämna en varning för tvivel 

om fortsatt drift (ibid). Detta stöds av Chow och Rice (1982) som kommer fram till att hos 

företag som nyligen bytt byrå är sannolikheten att man erhåller en ren revisionsberättelse 

större än i de fall företaget haft samma revisor flera år. Resultatet tolkas som att vid kort 

uppdragstid är revisorn mindre benägen att lämna en oren berättelse. Därmed håller 

revisionen inte lika hög kvalitet som när revisorn haft uppdraget under längre tid. 

Följande hypotes har härletts från föregående forskning: 

H1: Byråer med lång uppdragstid har utfärdat en större andel varningar för tvivel om fortsatt 

drift, än byråer med kort uppdragstid.  

2.3 Byråstorlek och varning för fortsatt drift 

Användare av årsredovisningar och medföljande revisionsberättelser har svårt att göra en 

bedömning av revisorns oberoende och kompetens samt kvaliteten på revisionen (Palmrose, 

1988). DeAngelo (1981a) menar att allmänheten därför använder byråns storlek för att på ett 

enkelt sätt bedöma revisionens kvalitet. Detta resonemang får stöd av Shockley (1981) som 

visar att utomstående upplever att små byråer löper större risk för minskat oberoende 

gentemot kunden, jämfört med stora revisionsbyråer. Det finns således en förväntan om att 

stora byråer har högre grad av oberoende och därför utför bättre revisioner (ibid). Att Big N 

har högre kvalitet på de revisioner de genomför stöds av studier som visat att opportunistisk 

redovisning förekommer i mindre utsträckning i företag som revideras av dessa, då mängden 

godtyckliga periodiseringar är lägre (Becker et al., 1998; Francis et al., 1999). Sannolikheten 

för oegentlig redovisning har också visat sig vara lägre hos de företag som anlitat någon av 
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Big N (Lennox & Pittman, 2010). En studie av Defond et al. (2002) indikerar att när företag 

byter till en stor byrå minskar användningen av korttidsperiodiseringar vilket tyder på bättre 

kvalitet. Det finns dock en fara med att använda redovisningen som utgångspunkt för kvalitet 

på revision. Stora bolag har möjlighet att innan revision kontrollera och justera sin 

redovisning (Becker et al., 1998). En sådan åtgärd påverkar studiernas resultat men är 

samtidigt svår att kontrollera för (ibid).  

Wright (1983) var bland de första att undersöka om och hur storleken på revisionsbyrån 

påverkar revisorer vid olika revisionsbeslut. Wright förde fram ett resonemang om att 

revisionsbyrån kan bli ekonomiskt beroende av en kund. Små byråer inte har råd att förlora en 

kund då deras intäkter påverkas i högre grad av varje enskild kund än vad som är fallet hos 

stora byråer. Små byråer accepterar således fler avvikelser från redovisningsstandarder för att 

inte riskera att kunden byter byrå (ibid). Därtill reviderar små byråer oftare företag som 

klassas som osäkra, vilka är svårare att granska och löper högre risk att gå i konkurs (O’Clock 

& Devine, 1995). I sin studie jämförde Wright (1983) revisionsbeslut mellan stora och små 

byråer. Revisorns lämnande av upplysning i en fotnot angående en upptäckt brist eller krav på 

ändring i redovisningen, representerade revisorns förhållande till kunden. Resultatet visade att 

mindre byråer är mer försiktiga i att kräva en ändring av redovisningen och istället föredrar att 

lämna en upplysning i en fotnot. Resultatet gav därmed stöd för tanken om att små byråer vill 

hålla kvar varje kund på grund av ekonomiskt beroende (ibid). O’Clock och Devine (1995) 

studerade även de olika revisionsbyråers benägenhet att göra någon form av anmärkning i 

revisionsberättelsen. I likhet med Wright finner de att små byråer i högre grad tillåter 

avvikelser i företagets redovisning. O’Clock och Devine menar att de många 

sammanslagningarna inom revisionsbranschen har gjort att konkurrensen hårdnat. Detta 

drabbar särskilt de små byråerna som tvingas kämpa för att hålla kvar varje kund för att 

överleva. Det leder i sin tur till att byrån accepterar fler sorters avvikelser. Hos stora byråer 

(Big 5) finner Reynolds och Francis (2000) dock inget som tyder på ekonomiskt beroende. 

Trots att kunden stod för en betydande del av byråns intäkter, påverkades inte 

revisionsbesluten (ibid). Resultatet gällde även för olika stora kontor inom Big 5.  

Det finns inte bara skillnader i ekonomiskt beroende, utan enligt Wright (1983) finns det 

också skillnader hos stora och små byråer vad gäller erfarenhet. Han menar att revisorer kan 

ha lika lång arbetslivserfarenhet men skilja sig åt vad gäller vilken sorts erfarenhet de har. 

Detta beror på att stora och små byråer hanterar olika kunder, vilket ger revisorerna olika 

erfarenheter och därmed olika kunskap (ibid). Francis och Yu (2009) menar att stora 
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byråkontor har fördel över mindre då den samlade kunskapen är större på ett stort kontor. I 

likhet med Wright (1983) menar de att erfarenheten hos revisorn är viktig för revisorns 

förmåga att upptäcka väsentliga felaktigheter eller brister. Små byråer reviderar oftare företag 

som klassas som osäkra, vilka är svårare att granska och löper högre risk att gå i konkurs 

(O’Clock & Devine, 1995). Sundgren och Svanströms (2013) studie visar dock att 

revisionskvaliteten inte skiljer sig åt mellan olika stora kontor inom Big 6 i Sverige. Hos små 

byråer däremot, där det inte finns en stark organisation bakom, får kontorets interna samlade 

erfarenhet större betydelse för revisionskvaliteten (ibid). Det bör dock observeras att denna 

studie mäter revisionskvaliteten utifrån huruvida det vidtagits disciplinära åtgärder gentemot 

revisorn, vilket endast visar när revisionen är så pass dålig att disciplinåtgärd krävs.  

Att en revisor på byrån erhållit en disciplinåtgärd gynnar inte byråns anseende. DeAngelo 

(1981a) menar att en stor revisionsbyrå har mer att förlora i form av anseende om de 

misslyckas med en revision. Detta ger stora byråer incitament att göra en korrekt revision och 

inte acceptera några felaktigheter eller tvivelaktig redovisning. Om en klient går i konkurs 

utan att ha fått en varning för tvivel om fortsatt drift riskerar revisionsbyrån dessutom att 

hamna i tvist med intressenter (Geiger & Rama, 2006). Om en sådan tvist leder till stämning 

riskerar byrån att lida ekonomisk skada på grund av rättegångskostnader. O’Clock och Devine 

(1995) finner bevis som går i linje med DeAngelos idéer. Deras resultat visar att anseende är 

viktigt för stora byråer och påverkar revisionsbeslut. I deras studie beaktade revisorerna i 

stora revisionsbyråer konsekvenserna för byrån av att lämna en anmärkning för tvivel om 

fortsatt drift. I likhet med detta visar Francis och Reynolds (2000) att revisorer ställer högre 

krav på redovisningen i stora bolag. Deras slutsats är att vid revision av stora företag riskerar 

byråns anseende att skadas om revisionen misslyckas eller uppfattas vara otillräcklig. Detta 

skapar incitament att genomföra noggrann granskning av stora bolag. Vilket indikerar att stora 

byråer, som vanligtvis reviderar stora bolag, är mer noggranna.  

Det finns fog för byråernas rädsla för att få försämrat rykte eller förlora pengar i 

rättegångskostnader. Enligt Dyes (1993) deep pocket-teori blir byråer med mycket tillgångar 

oftare föremål för stämningsansökningar på grund av missbedömningar eller otillräckliga 

revisioner jämfört med byråer som har mindre tillgångar. Detta gör stora byråer mer försiktiga 

och ökar incitamenten att presentera korrekta revisioner. Dyes teori stöds av Lennox (1999) 

som finner att revisionsbyråer med mycket tillgångar löper högre risk för att bli stämda och att 

de därför levererar bättre kvalitet på revisionen. Dyes (1993) och Lennox (1999) resultat och 

teorier bygger dock på observationer från USA vars syn på revisorer och revisionens roll 
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skiljer sig från svenska förhållanden. I USA är det vanligt att revisorn hamnar i en rättstvist 

över revisionen. I Sverige däremot, liksom i övriga Europa, är risken relativt låg (Svanström, 

2008).   

Risken att byrån blir stämd är stor om revisorn misslyckas med revisionen genom att göra typ 

II-fel (Geiger & Rama, 2006). Geiger och Rama (2006) visar dock att stora byråer (Big 4) 

generellt gör färre sådana fel jämfört med mindre byråer. Resultaten förklaras av att stora 

byråer har mer resurser och möjlighet att lära sina revisorer att upptäcka företag som är i 

riskzonen. Detta gör dem bättre på att ifrågasätta möjligheterna till fortsatt drift (ibid).  

Baserat på denna tidigare forskning formulerar vi följande hypotes: 

H2: Stora byråer har utfärdat en större andel varningar för tvivel om fortsatt drift än små 

byråer. 
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2.4 Sammanfattning av hypoteser 
Hypoteserna, baserade på tidigare forskning, sammanfattas i följande modell av hur 

uppdragstid och byråstorlek påverkar revisionskvaliteten. 

 H1: Byråer med lång uppdragstid har utfärdat en större andel varningar för tvivel om fortsatt 

drift, än byråer med kort uppdragstid.  

H2: Stora byråer har utfärdat större andel varningar för tvivel om fortsatt drift än små byråer. 

Lång uppdragstid antas ge hög kvalitet på revisionen då revisorn inhämtat kundspecifik 

kunskap som gör honom/henne bättre på att bedöma företagets fortsatta levnadsförmåga. 

Detta förväntas ta sig uttryck i att byråer med lång uppdragstid lämnat större andel varningar 

för tvivel om fortsatt drift än vid kort uppdragstid. Vidare förväntas stora byråer hålla bättre 

kvalitet på revisionen än de små, då de bland annat har mer att förlora i form av anseende vid 

ett eventuellt revisionsmisslyckande. Detta blir observerbart i att stora byråer har lämnat 

större andel varningar för tvivel om fortsatt drift till konkursföretagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Sammanfattning av hypoteser. 
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3. METOD 

3.1 Metodval 
Revisionen ska fungera som ett skydd för utomstående intressenter genom att granska 

företagets finansiella rapporter. Allmänheten betraktar det därför som ett 

revisionsmisslyckande när ett företag går i konkurs utan att revisorn anmärkt om den risken 

(Geiger & Raghunandan, 2002). Studien har därför undersökt hur stor andel av 

revisionsberättelserna, hos företag som gått i konkurs, som har innehållit en varning för tvivel 

om fortsatt drift.  Andelen varningar har därefter jämförts mellan olika lång uppdragstid samt 

mellan stora och små byråer, med hjälp av t-test och chi
2
-test. Fördelen med att använda 

varning för tvivel om fortsatt drift som mått på kvaliteten är att metoden kräver relativt lite 

egen tolkning. Därmed är risken för att tolkningsfel ska påverka resultatet låg. Att utgå ifrån 

varningar är mer nyanserat än att titta på disciplinåtgärder, vilka endast kan visa när kvaliteten 

är direkt undermålig. En annan fördel med detta tillvägagångssätt är att den är relativt enkelt 

att operationalisera då konkurser och årsredovisningar innehållande revisionsberättelser är 

offentliga och lättillgängliga. 

3.2 Analysnivå 
Debatten om revisorer och deras oberoende i förhållande till uppdragstid har tagit sig i uttryck 

både på byrånivå och kring ansvarig revisor. Även om det är den individuella revisorn som 

gör bedömningen om att utfärda varning för tvivel om fortsatt drift eller inte, är det sällan som 

användarna av revisionsberättelsen vet vem revisorn är. Snarare tenderar användarna att fästa 

uppmärksamhet på revisionsbyrån för att göra en bedömning av revisorn och 

revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981a). Därtill menar Shockley (1981) att kreditgivare och 

investerare lägger vikt vid byråtillhörighet. Därför fokuserar denna studie på byrån framför 

den enskilda revisorn.  

3.2.1 Konfidensgrad och stickprovsstorlek 

För att studien ska kunna vara generaliserbar på hela populationen utifrån ett stickprov måste 

stickprovet omfatta ett minsta antal. Ju större stickprov, med desto större säkerhet kan 

resultatet appliceras på hela populationen. Praxis inom forskning är att arbeta med 95 procent 

konfidensgrad. Med en population på 10 000 måste stickprovet omfatta 370 observationer 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Då även denna studie har arbetat med 95 procents 

konfidensgrad och populationen omfattar 6163 konkurser i aktiebolag, behövdes ett stickprov 

på minst 360 konkursdrabbade företag. För att säkerställa att det slutliga stickprovet skulle 
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komma upp i denna nivå, då det alltid finns risk att observationer måste uteslutas på grund av 

avsaknad av information, valdes att göra ett urval om 525 konkurser. 

3.3 Datakällor  
För att få fram 2012 års konkurser användes Post- och Inrikes Tidningar där alla konkurser 

kungörs. Databasen Affärsdata användes för att få tillgång till företagens årsredovisningar och 

medföljande revisionsberättelser, utifrån vilka övrig information har hämtats. Då 

informationen i dessa källor samlats in i annat syfte än undersökningens kan inte källorna 

anses påverkade av studiens syfte och får därför anses pålitliga. Vad som möjligen kan uppstå 

är tolkningsfel. För att minska denna risk redogörs nedan, under 3.5, för hur data har tolkats. 

3.4 Urval 
Under år 2012 var antalet konkurser i Sverige 7 471. Detta utgör en ökning med 11 procent 

jämfört med 2011. Sett under perioden 1975-2012 var antalet konkurser år 2012 i nivå med 

genomsnittet (Tillväxtanalys, 2012), vilket motiverar att detta år kan användas som 

population. Året 2012 valdes även för att få tillgång till årsredovisningar under så många år 

som möjligt bakåt i tiden. Då studien fokuserar på revisionskvalitet har endast konkurser som 

rör aktiebolag studerats, då det är den enda bolagsformen med krav på revision. Av det totala 

antalet konkurser utgjorde 6 163 stycken aktiebolag. Från dessa uteslöts företag som trätt i 

likvidation eftersom företaget då övergett principen om fortsatt drift och en varning för tvivel 

om fortsatt drift är överflödig. 

Företagen valdes med ett stratifierat slumpmässigt urval utifrån Post och Inrikes tidningars 

sökfunktion på konkursbeslut. Årets tolv månader utgjorde strata, det vill säga grupper, 

utifrån vilka 44 företag per månad slumpmässigt valdes. Detta urval gjordes för att erhålla 

konkurser från årets alla månader, så att inte eventuella säsongskillnader skulle påverka 

resultatet. Genom detta urval erhölls 525 observationer. Av dessa fick 146 uteslutas på grund 

av avsaknad av redovisning, revisionsberättelse, att det inte framgick vem som utfört 

revisionen, att bolaget varit vilande eller endast utgjorde lagerbolag. Slutligen utgjordes 

stickprovet av 379 företag, vilket överstiger 370. 

3.4.1 Generaliserbarhet 

Studien ämnar undersöka revisionskvaliteten och inte specifikt företag som gått i konkurs. 

Därför anser vi revisionsberättelser vara vår population snarare än konkursföretag. Revisionen 

av konkursföretag är en del av hela revisionspopulationen och bör inte påverkas av att 

företaget sedan visar sig gå i konkurs. Revisorn har som uppgift att lämna en varning om 
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tvivel för fortsatt drift finns. Kvaliteten på revisionen bör därför inte påverkas allt för mycket 

av att företagen inom en snar framtid går i konkurs. Om företagen går i konkurs på grund av 

de är mycket dåligt skötta kan detta försvåra revisionen. Däremot om de går i konkurs på 

grund av dålig likviditet eller liknande finansiella anledningar bör detta inte försvåra 

revisionen eller påverka dess kvalitet (så länge företaget kan granskas ordentligt). Om inga 

varningsklockor funnits finns ytterligare ingen anledning att revisionen skulle påverkats av att 

företaget sedan går i konkurs. Resultatet bör därför kunna generaliseras till att gälla 

revisionskvalitet allmänt. Det vill säga för stora och små byråer samt kort och lång 

uppdragstid, även hos företag som inte gått i konkurs.   

3.5 Kodning och variabler 

3.5.1 Varning för tvivel om fortsatt drift 

Vid genomgång av de konkursdrabbade företagens revisionsberättelser har revisorns uttalande 

kodats så att en varning för tvivel om fortsatt drift getts siffran 1 och utebliven varning 0. De 

revisionsberättelser där revisorn uttryckligen nämnt varning för tvivel om fortsatt drift samt 

då revisorn upplyst om att kontrollbalansräkning har eller bör upprättas har likställts med en 

sådan varning. Dessutom har revisionsberättelsen kodats utifrån om den är ren eller innehåller 

någon form av avvikelse, enligt tabell 1 ovan.  

Företagsledningen har möjlighet att i årsredovisningens förvaltningsberättelse tala om hur det 

går för företaget. Om ledningen själva ger uttryck för att företaget inte kommer att fortsätta 

krävs det inte av revisorn att utfärda en varning (Adrian & Torén, 2006). Därför har även 

förvaltningsberättelserna kodats utifrån om ledningen kommenterar risken för konkurs eller 

likvidation, varefter en sådan varning har likställts med en varning från revisorn.  

3.5.2 Byråns uppdragstid 

Uppdragstid mäts som antal år företaget har haft samma revisionsbyrå. Detta framgår i 

revisionsberättelserna och har räknats från den senaste årsredovisningen och bakåt. För att 

kunna genomföra chi
2
-tester delades uppdragstiden in i kategorierna kort och lång. Med kort 

uppdragstid avses en period innan revisorn och revisionsbyrån har erhållit kundspecifik 

kunskap (Johnson et al., 2002). I denna studie användes därför 1-3 år som kort period, vilket 

också är i likhet med annan forskning kring uppdragstid och revisionskvalitet (Carcello & 

Nagy, 2004; Geiger & Raghunandan, 2002; Johnson et al., 2002; Lim & Tan, 2010). 

Uppdragstid på 4 år eller längre klassades som lång period då revisionsbyrån under denna tid 

förväntas ha lärt sig kunden och börjat bygga upp en relation till företaget, varför de befarade 
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negativa effekterna kan uppträda. För tester av endast yttervärden har uppdragstiden 

grupperats i likhet med Johnson et al. (2002). Kort uppdragstid definierats som 3 år eller 

mindre. Medellång uppdragstid på 4-8 år har uteslutits och lång uppdragstid definieras som 9 

år eller längre. 

Ett problem som uppstod vid insamlandet av data var att det förekom 7 fall då påskrivande 

revisor hade bytt byrå. Detta har tolkats som att företaget har bytt byrå eftersom studien 

undersöker byråns uppdragstid och inte revisorns. På grund av att det omfattar så få 

observationer kan detta inte anses påverka studiens resultat nämnvärt. 

3.5.3 Byråstorlek 

I internationell forskning är det vanligt att utgå ifrån om byrån tillhör Big 4 eller inte när dess 

storlek avgörs (se till exempel Geiger & Rama, 2006; Francis & Yu, 2009; Lennox & 

Pittman, 2010). Byråstorlek har i denna studie avgjorts utifrån om byrån tillhör Big 6 eller 

inte. Big 6 inkluderar KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PwC, Grant Thornton samt BDO. 

Detta baserar sig på Sundgren och Svanströms (2013) studie vilken visar att Grant Thornton 

och BDO har stora likheter med de ”vanliga” Big 4 och signifikanta skillnader gentemot 

övriga mindre byråer i Sverige. Måttet är praktiskt då denna information är lättillgänglig i de 

flesta fall och det därmed blir en tidseffektiv process att gruppera data. Vilken byrå revisorn 

jobbar på har avgjorts efter den logga som varit med i revisionsberättelsen. De stora byråerna 

har layoutat sina berättelser med vissa typsnitt och framförallt byråns varumärke, vilket har 

gjort det lätt att avgöra om företaget anlitat en stor eller liten byrå. Vid tveksamheter har 

påskrivande revisors namn googlats för att kunna avgöra vilken byrå revisorn jobbar på. 

3.6 Statistiska metoder  

För att jämföra medelvärden i uppdragstid mellan de som fått varning respektive inte fått 

varning, har t-test använts. För att kunna göra ett t-test krävs det att insamlad data uppfyller 

vissa antaganden (Pallant, 2007). Det krävs att en variabel, i det här fallet uppdragstid, är mätt 

på en kontinuerlig skala. Observationerna ska vara slumpmässigt vald och självständiga i 

förhållande till varandra (ibid). Detta uppfylls genom ett stratifierat slumpmässigt urval samt 

att revisionsbyråernas uppdragstid med de olika företagen är oberoende av varandra. Vidare 

förutsätts att populationen, från vilken stickprovet kommer, är normalfördelad (ibid). 

Alternativt behöver antalet observationer överstiga 30 stycken, varvid testet är robust nog att 

användas ändå (ibid). Då antalet observationer är 379 stycken uppfylls detta. Slutligen 

förutsätter t-test att varianserna är lika hos de båda populationerna vilket kontrolleras med 
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Levenes test i samband med t-testet (ibid). Om Levenes test överstiger 0,05 kan varianserna 

antas lika varpå t-testet ger ett pålitligt svar.
  

Med chi
2
-test analyserades frekvenstabeller, där de observerade frekvenserna i insamlad data 

jämfördes med förväntade frekvenser enligt nollhypotesen. I denna studie är den första 

nollhypotesen att det inte finns någon skillnad mellan lång och kort uppdragstid i antal 

varningar för tvivel om fortsatt drift. Den andra är att det inte finns någon skillnad mellan 

stora och små byråer i antal varningar. Chi
2
-test används då man har data som endast kan 

delas in i kategorier, så som fått varning och inte fått varning. Metoden ställer krav på att 

högst 20 procent av de förväntade frekvenserna får vara lägre än 5 (Körner & Wahlgren, 

2006). Detta har inte varit något problem för de test som gjorts. För fördelningen av olika 

avvikelser från standard på byråstorlek respektive uppdragstid har dock detta krav precis 

uppfyllts. 

3.7 Metodkritik 
Då studien utgått från om den senaste tillgängliga årsredovisningen innehåller en varning har 

räkenskapsåren och därmed bedömningsperioden varierat något mellan företagen. Det kan 

inte anses påverka resultatet, då det viktiga är revisorns bedömning och inte vilken period den 

avser. Studien har inte tagit hänsyn till om företagen fått varningar tidigare år. Detta val beror 

på att en varning får anses gälla från utgivandet av årsredovisningen fram till att nästa 

årsredovisning. Varningar som getts i föregående eller tidigare årsredovisningar är därmed 

inte aktuella längre, då företagets situation kan ha ändrats.  

Urvalet innehåller inte lika många stora byråer som små. Då det inte framgår på annat sätt än 

genom revisionsberättelsen vilken byrå bolaget haft, har ett sådant urval inte varit tillämpbart. 

Istället har urvalet resulterat i en ojämn fördelning vilket i sig är ett intressant resultat. 

Uppsatsen undersöker endast förekomsten av typ II-fel, det vill säga då revisorn inte varnat 

innan företaget går i konkurs, eftersom endast konkursföretag ingår i urvalet. Typ I-fel, att 

revisorn varnar för tvivel om fortsatt drift till ett företag som fortsätter sin verksamhet, kan 

också ses som ett revisionsmisslyckande och är därmed en del av revisionskvaliteten. För 

intressenterna är dock typ II-fel viktigare, då det innebär en större brist i förtroendet för 

revisionen om företaget inte har fått en varning. Har de, som vid typ I-fel, fått en varning men 

inte går i konkurs har de fått upp ögonen för risken men fordringar de har på företaget har 

ännu kvar sitt värde. En varning ger dem möjlighet att planera men en utebliven varning ihop 
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med en konkurs är en ovälkommen överraskning. Fokus lades därför på typ II fel då de anses 

vara allvarligare.  

En risk med att mäta revisionskvalitet utifrån om revisorn varnat för tvivel om fortsatt drift 

eller ej, är att företagen som inte fått en varning och sedan går i konkurs gör det på grund av 

en, både före revisorn och företaget, helt oförutsedd händelse. Denna risk är svår att eliminera 

och får därför accepteras. Övervägande del av företagen kan dock antas gå i konkurs på grund 

av svårigheter eller svagheter som funnits en längre tid snarare än en sådan oförutsedd 

händelse. 

Studien har inte tagit hänsyn till konkursföretagens storlek och omsättning. Det är möjligt att 

revisionens förutsättningar skiljer sig åt mellan stora och små företag och att 

revisionskvaliteten därmed påverkas. I ett litet företag, där VD och ägare är samma person, 

finns inte lika många utomstående som fäster vikt vid revisionsberättelsen som i ett stort 

börsnoterat bolag. Det är möjligt att detta påverkar revisorns benägenhet att lämna varning för 

tvivel om fortsatt drift. Därtill är företag med stor omsättning troligtvis mer komplexa vilket 

kan försvåra bedömningen av företagets förmåga till fortsatt drift.  

4. RESULTAT 

4.1 Deskriptiv statistik 
Urvalet utgjordes av 525 konkursföretag och deras årsredovisningar med revisionsberättelse. 

Då 146 observationer saknade data i någon form föll dessa bort och återstående urvalsstorlek 

blev 379 företag. De som faller bort är till största delen företag som inte upprättat någon 

årsredovisning eller haft vilande verksamhet. För flera av dem beror det på att deras 

verksamhet är så nystartad att det knappt gått ett verksamhetsår. I ett fåtal fall har 

konkursföretaget haft verksamhet men har valt att inte ha någon revisor sedan lagen gjort det 

möjligt. I samtliga fall har någon revisionsberättelse inte upprättats och alltså är en diskussion 

om revisionskvaliteten omöjlig. Därmed kan dessa fall inte anses påverka resultatet. 

Av tabellerna 2 och 4 nedan framgår att i 52 procent av årsredovisningarna hade revisorn inte 

anmärkt i revisionsberättelsen att det förelåg tvivel om företagets förmåga att fortsätta driva 

verksamheten vidare. Den mest förekommande uppdragstiden var ett år, följt av två 

respektive tre år. Detta beror dels på att många företag är nystartade samt dels på att de 

undersökta företagen har bytt revisionsbyrå. Antal år med tillgänglig redovisning har fungerat 

som ett mått på företagets ålder. Vid en jämförelse mellan uppdragstid och år med tillgänglig 
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redovisning framgår att företagen i flera fall har funnits längre än de har haft samma revisor. 

Det är därmed även att företag har bytt byrå som gett upphov till att så många observationer 

har kort uppdragstid. 14 år var den längsta observerade uppdragstiden då årsredovisningar inte 

fanns tillgängliga för längre tid bakåt. För närmare beskrivning av fördelningen av 

uppdragstid se diagram 1. I det slutliga stickprovet på 379 konkursföretag hade 130 företag 

reviderats av en stor byrå och 249 företag hade reviderats av en liten byrå. Detta ger att cirka 

66 procent av företagen i konkurs hade reviderats av en liten byrå. 

 

4.2 Byråns uppdragstid 

4.2.1 Varning för tvivel om fortsatt drift 

De olika revisionsbyråernas uppdragstid är inte normalfördelade i stickprovet. De flesta har 

reviderat konkursföretaget i några få år men från fem år är fördelningen relativt jämn (se 

diagram 1). Levenes test visar dock att varianserna kan antas vara lika i de båda grupperna 

(0,213>0,05) varför t-test ändå kunde genomföras. T-testet visade att det inte finns någon 

signifikant skillnad i medelvärde på uppdragstid mellan de som fått en varning (4,95 år) och 

de som inte fått en varning (4,48 år). Detta betyder att uppdragstidens längd inte påverkar 

utgivande av varning för tvivel om fortsatt drift.  

 

Diagram 1. Antal företag som fått respektive inte fått en varning, per antal uppdragsår 
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För att se om signifikans kunde uppnås vid en gruppering av uppdragstiden i kort respektive 

lång, gjordes två chi
2
-test. Vid det första grupperades 1-3 år som kort uppdragstid och övriga, 

4-14 år, som lång uppdragstid. Detta test visade inte någon signifikant skillnad i uppdragstid 

mellan de som fått en varning respektive de som inte fått en varning (0,782>0,05). Vid det 

andra chi
2
-testet användes endast yttervärden, grupperat efter Johnson et al. (2002) samt 

(Carcello & Nagy, 2004). 1-3 år definierades som kort uppdragstid, 9-14 år som lång och 

medel på 4-8 år uteslöts från testet. Även i detta fall översteg signifikansen gränsvärdet 

(0,218>0,05) varför resultaten inte visar på någon signifikant skillnad mellan lång och kort 

uppdragstid i utfärdande av varningar för tvivel om fortsatt drift. Utifrån dessa resultat kan det 

inte sägas finnas en skillnad i revisionskvalitet mellan kort och lång uppdragstid.  

Tabell 2 visar fördelningen mellan kort och lång uppdragstid på varning för tvivel om fortsatt 

drift. De företag som haft sin revisor en kort tid hade fått en varning i 45,7 procent av fallen 

medan de företag som haft sin revisor en lång tid hade fått en varning i 54,3 procent av fallen. 

Skillnaden är liten och kan därför inte sägas visa på en skillnad i kvalitet mellan kort och lång 

uppdragstid. Nämnvärt är dock att lite drygt hälften av konkursföretagen inte fått någon 

varning innan de gick i konkurs. Vilket stödjer tidigare forskning att revisorn inte alltid 

upptäcker och/eller anmärker om risker för fortsatt drift.  

 

 Varning för tvivel om fortsatt drift Totalt 

Ingen varning Varning 

Uppdragstid 

Kort 

(1-3) 

Antal 108 91 199 

% inom uppdragstid 54,3% 45,7% 100,0% 

Lång  

(9-14) 

Antal 32 38 70 

% inom uppdragstid 45,7% 54,3% 100,0% 

Totalt 
Antal 140 129 269 

% inom uppdragstid 52,0% 48,0% 100,0% 

Tabell 2. Antal varningar fördelat på kort respektive lång uppdragstid. 
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4.2.2 Fördelning av anmärkningar 

Rena revisionsberättelser har avgivits av byråer med kort uppdragstid i 34,5 procent av fallen 

medan byråer med lång uppdragstid (här 4-14 år) har avgivit rena berättelser i 40,8 procent av 

fallen (se tabell 3). Detta skulle kunna visa att byråerna vid kort uppdragstid varit bättre på att 

upptäcka och anmärka vid tvivel men skillnaden är inte signifikant (0,397>0,05). Att kort 

uppdragstid i mindre utsträckning lämnat en helt ren revisionsberättelse talar emot resultatet 

att de företag som erhållit en varning hade reviderats av samma byrå under lång tid (4,95 år 

mot 4,48 år). Sammantaget talar detta för att uppdragstiden inte påverkar vilka anmärkningar 

som görs.  

Upplysning (4) är den vanligaste anmärkningen som lämnats i 47,5 procent av 

revisionsberättelserna. Anmärkningen innebär att revisorn har lämnat en upplysning som ska 

fästa läsarens uppmärksamhet på någon särskild händelse eller förhållande i årsredovisningen. 

Dessa fall handlar ofta om att skatter och avgifter inte betalats i tid. Ren revisionsberättelse 

var näst vanligast och förekom i 37,5 procent av fallen. Revisorn avstod från att uttala sig om 

årsredovisningen var rättvisande (2) i 7,4 procent av fallen. I 5,3 av revisionsberättelserna 

angav revisorn en avvikande mening (3) vilket innebär att årsredovisningen inte gav en 

rättvisande bild av företaget. Minst förekommande var en revisionsberättelse med reservation 

(1), det vill säga att revisorn inte höll med om företagets värdering av till exempel en tillgång. 

 

 Avvikelse från standard Totalt 

Ren 1 2 3 4 

Uppdragstid 

Kort 

(1-3) 

Antal 69 6 17 14 94 200 

% inom uppdragstid 34,5% 3,0% 8,5% 7,0% 47,0% 100,0% 

Lång 

(4-14) 

Antal 73 3 11 6 86 179 

% inom uppdragstid 40,8% 1,7% 6,1% 3,4% 48,0% 100,0% 

Totalt 
Antal 142 9 28 20 180 379 

% inom uppdragstid 37,5% 2,4% 7,4% 5,3% 47,5% 100,0% 

Tabell 3. Kort respektive lång uppdragstid fördelat på olika avvikelser från standard. 
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4.3 Byråstorlek 

4.3.1 Varning för tvivel om fortsatt drift  

Procentuellt är fördelningen mellan stora och små byråer vad gäller utfärdande av varning 

nästan identisk. Små byråer utfärdade varning om tvivel för fortsatt drift i 47,8 procent av 

fallen medan samma siffra för stora byråer är 47,7 procent. Ett chi
2
-test mellan variablerna 

byråstorlek och varning för tvivel om fortsatt drift visar en signifikans på 0,985 vilket ligger 

över acceptansnivån 0,05. Resultatet visar därmed ingen signifikant skillnad mellan stora och 

små byråer i andel utfärdade varningar. Detta ger inte stöd för att kvaliteten, i form av varning 

för tvivel om fortsatt drift, påverkas av byråstorlek.  

 

 Varning för tvivel om fortsatt drift Totalt 

Ingen varning Varning 

Byråstorlek 

Liten 
Antal 130 119 249 

% inom byråstorlek 52,2% 47,8% 100,0% 

Stor 
Antal 68 62 130 

% inom byråstorlek 52,3% 47,7% 100,0% 

Totalt 
Antal 198 181 379 

% inom byråstorlek 52,2% 47,8% 100,0% 

Tabell 4. Antal varningar fördelat på stora respektive små byråer.  

 

4.3.2. Fördelning av anmärkningar  

För att studera fördelningen av de olika anmärkningarna revisorn kan lämna, mellan stora 

respektive små byråer, gjordes ett chi
2
-test. Testet visar att det inte finns någon signifikant 

skillnad (0,419>0,05) i fördelningen av de olika anmärkningarna mellan stora och små 

revisionsbyråer. Den vanligaste anmärkningen inom båda grupperna är nr. 4 (se tabell 5, nästa 

sida). Den näst mest frekventa anmärkningen i revisionsberättelserna är att revisorn avstår 

från att uttala sig och varken till- eller avstyrker att bolagsstämman fastställer balans- och 

resultaträkning (2). Avvikelsen som förekommer mest sällan handlar om att revisorn är oenig 

med VD/styrelse om någonting i årsredovisningen (1). Små revisionsbyråer hade avgett en ren 

revisionsberättelse i 35,2 procent av fallen. Samma siffra för stora revisionsbyråer var 41,5 

procent. Detta tolkas som att små byråer är bättre på att upptäcka och anmärka på 

felaktigheter. Denna skillnad är dock inte signifikant. 
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 Avvikelse från standard Totalt 

Ren 1 2 3 4 

Byråstorlek 

Liten 
Antal 88 8 17 14 123 250 

% inom byråstorlek 35,2% 3,2% 6,8% 5,6% 49,2% 100,0% 

Stor 
Antal 54 1 11 6 58 130 

% inom byråstorlek 41,5% 0,8% 8,5% 4,6% 44,6% 100,0% 

Totalt 
Antal 142 9 28 20 181 380 

% inom byråstorlek 37,4% 2,4% 7,4% 5,3% 47,6% 100,0% 

Tabell 5. Stor respektive liten byrå fördelat på olika typer av avvikelse från standard 

4.4 Byråstorlek och byråns uppdragstid 
Ett chi

2
-test mellan byråstorlek och uppdragstid visar att stora byråer tenderar att ha sitt 

kundföretag längre, i genomsnitt 5,25 år jämfört med 4,41 år. Denna skillnad är signifikant 

(0,038<0,05), vilket tolkas som att stora byråer i genomsnitt reviderar konkursföretaget ett år 

längre än de små byråerna. Detta visar på en koppling mellan storlek och uppdragstid där de 

stora byråerna har sina kunder en längre tid.  

5. ANALYS  

5.1 Varning för fortsatt drift 
Att drygt hälften av företagen (52 procent, se tabell 2 och 4) inte har fått en varning för tvivel 

om fortsatt drift överensstämmer med siffror från USA, vilka visar att andelen företag som 

gått i konkurs utan att ha fått en varning från revisorerna är mellan 40 och 50 procent (Venuti, 

2004). Enligt Carey et al (2008) är det svårt för revisorn att göra korrekta bedömningar av 

företagens förmåga till fortsatt drift, vilket kan förklara den låga andelen som erhållit varning. 

Det kan hävdas att då endast hälften fått en varning, indikerar resultatet att revisorerna inte är 

tillräckligt bra på att avgöra fortlevnadsförmågan. Tidigare forskning visar därtill att det kan 

finnas incitament att inte ge en varning för tvivel om fortsatt drift (DeAngelo, 1981a; Kida, 

1980; Vanstraelen, 1999). Bland annat rädsla för självuppfyllande profetia eller förlorat 

anseende som leder till att byrån förlorar kunden. Då resultaten visar att hälften av företagen 

inte erhållit någon varning, finns det en risk att dessa incitament påverkar revisorernas beslut. 

Vad som är en godtagbar nivå på förekomsten av felbedömningar, som visar på god 

revisionskvalitet, är en fråga för framtida forskning och debatt.  

5.2 Byråns uppdragstid 
Denna studie finner inget stöd för att lång uppdragstid hos revisionsbyrån leder till bättre 

kvalitet på revisionen. Resultatet talar emot tidigare forskning, bland annat Geiger och 
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Raghunandan (2002), som menar att lång uppdragstid förbättrar revisorns förmåga att 

upptäcka om det föreligger fara för konkurs. Resultaten går i linje med Knechel och 

Vanstraelen (2007) som inte heller finner något samband mellan uppdragstid och utfärdande 

av en varning för tvivel om fortsatt drift. Det är tänkbart att detta beror på att dessa två studier 

är genomförda i Europa. Knechel och Vanstraelen (2007) har studerat förhållandena i Belgien 

medan Shockley (1981), Geiger och Raghunandan (2002), Arel et al. (2005) med flera, 

undersöker förhållanden i USA. Då våra resultat överensstämmer med studier som gjorts i 

Belgien kan det tänkas att Sverige och Belgien har mer gemensamt än Sverige och USA vad 

gäller revision.  

Resonemanget bakom att lång uppdragstid ger bättre revisionskvalitet baseras på att byrån 

erhåller kundspecifik kunskap efter att den reviderat samma företag under lång tid (DeAngelo, 

1981a). Geiger och Raghunandan (2002) visar att uppdragstiden förbättrar 

bedömningsförmågan hos revisorerna eftersom det finns en inlärningskurva vid varje nytt 

uppdrag. På så sätt bidrar lång uppdragstid till bättre förståelse för och bedömning av kundens 

verksamhet (ibid). Lim och Tan (2010) förklarar att komplexa organisationer tar längre tid att 

lära sig för revisorn och byrån, varför lång uppdragstid är bättre för revisionskvaliteten. Å 

andra sidan kan kort uppdragstid kompenseras av en enkel organisation som lätt går att förstå 

sig på (ibid). Enligt Shockley (1981) och Arel et al. (2005) riskerar dessutom lång uppdragstid 

att göra att revisionen blir ett rutinärende. Revisorerna litar för mycket på hur det var förra 

gången och har för stor tilltro till ledningens bedömningar (ibid). På så sätt menar Arel et al. 

(2005) att revisorns oberoende försämras. Att våra resultat visar att byråer med lång 

uppdragstid inte är bättre på att varna, än de med kort, skulle kunna bero på att lång 

uppdragstid leder till två motsatta effekter på revisionskvaliteten som slutar i status quo. Ökad 

kundspecifik kunskap gör revisorn bättre på att upptäcka att det föreligger fara för fortsatt 

drift. Samtidigt leder lång uppdragstid till minskat oberoende då revisorn har en långvarig 

relation till företaget och blir mindre benägen att varna.  

5.3 Byråstorlek  
Att två tredjedelar av företagen reviderats av en liten byrå ligger i linje med teorier om att 

stora byråer undviker företag med hög osäkerhetsfaktor (O’Clock & Devine, 1995). Då 

företagen har gått i konkurs är det rimligt att vissa av företagen visade upp en mindre 

betryggande situation sedan en tid tillbaka. Detta skulle innebära att det funnits en möjlighet 

för de stora byråerna att välja bort dessa företag. Små byråer har däremot inte samma 

möjlighet att välja bort potentiella kunder. Enligt Wrights (1983) teori om ekonomiskt 
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beroende beror detta på att små byråer är mer ekonomiskt beroende av varje enskild kund 

jämfört med stora byråer. Enligt Wright skulle därmed de små byråerna också acceptera fler 

avvikelser för att inte riskera att mista kunden. Våra resultat kan dock inte stödja denna del av 

teorin då stora och små byråer inte skiljer sig åt i andel lämnade varningar.   

Utifrån DeAngelos (1981a) resonemang borde stora byråer uppvisa högre grad av korrekt 

utfärdade varningar för tvivel om fortsatt drift. Detta eftersom stora revisionsbyråer har mer 

att förlora i form av anseende om de misslyckas med en revision. Att resultatet inte visar på 

någon skillnad mellan stora och små revisionsbyråer i antal utfärdade varningar kan, liksom 

vid uppdragstid, vara kopplat till nationella skillnader mellan USA och Sverige. Dyes (1993) 

deep pocket-teori bygger på att missnöjda intressenter är mer benägna att stämma sin anlitade 

byrå om den är stor och har mycket tillångar, än om det är en liten byrå. Stora byråer skulle 

därför ha större incitament att hålla bra kvalitet på revisionen för att undvika kostsamma 

stämningar och riskera försämrat anseende. Då risken för revisorn att hamna i en rättstvist och 

förlora anseende är relativt låg i Sverige (Svanström, 2008) finns inte samma incitament för 

stora erkända byråer i Sverige, som för dem i USA, att hålla hög kvalitet på revisionen. Vårt 

resultat skulle kunna bero på detta, då det inte påvisar någon signifikant skillnad mellan stora 

och små byråer i revisionskvalitet. 

En annan möjlig förklaring till resultatet är att förutsättningarna kan skilja sig åt mellan olika 

stora kontor snarare än olika stora byråer. Francis och Yu (2009) menar att stora kontor har 

mer samlad kunskap, vilket gör dem bättre på att upptäcka felaktigheter. Kontorsstorlekens 

effekt skulle därmed kunna neutralisera byråstorlekens effekt, varför ingen skillnad mellan 

stora och små byråer kunde observeras. Sundgren och Svanström (2013) fann att kontorets 

storlek har betydelse för revisionskvaliteten för små byråer. Genom att mäta kvaliteten i form 

av disciplinåtgärder visar deras resultat att det föreligger skillnader mellan olika stora kontor 

hos små byråer. Däremot visar studien inte på någon skillnad inom Big 6. Francis och Yu 

(2009) däremot hittar skillnader mellan olika stora kontor inom Big 4 i USA. Deras studie 

använder revisorns varning för tvivel om fortsatt drift som mått på revisionskvalitet. Trots att 

studien utförts i USA är det rimligt att tro att samma skillnader kan förekomma i Sverige, då 

Sundgren och Svanström visar på skillnader i revisionskvalitet mellan olika stora kontor. 

Kontorsstorlek skulle således kunna vara en variabel som påverkar, mer än byråstorlek, om 

revisorn ger en varning eller inte. Det är därmed möjligt att det föreligger starkare samband 

mellan storlek på byråkontor och revisionskvalitet, än mellan stora byråer och 

revisionskvalitet. 
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5.4 Olika typer av anmärkning i revisionsberättelsen 
Revisionskvaliteten påverkas också av anmärkningar. Av tabell 3 och 5 framgår fördelningen 

av olika anmärkningar efter kort och lång uppdragstid respektive stor och liten byrå. Det finns 

likheter mellan alla fyra grupper när det gäller vilken typ av oren revisionsberättelse som 

utfärdats. Likheterna kan förklaras av att de svenska revisionsstandarderna tydligt anger när 

en anmärkning ska lämnas (FAR Förlag, 2010). Det finns också tydliga mallar för hur en 

revisionsberättelse ska se ut vilket gör att alla revisorer, oavsett byråstorlek, bör använda 

samma manual och därmed avger samma typ av anmärkning. Enligt Wright (1993) är små 

byråer i större utsträckning, än stora, rädda för att göra kunden missnöjd och accepterar 

därmed en högre grad redovisningsavvikelser. Vårt resultat ger dock inte stöd för Wrights 

idéer. Typen av oren revisionsberättelse skiljer sig inte mellan lång och kort uppdragstid eller 

mellan stora och små byråer.  Dessa grupper är väldigt homogena i sin bedömning av vilken 

typ av avvikelse som ska lämnas. Detta ger ytterligare stöd åt att revisionskvaliteten inte 

skiljer sig mellan kort och lång uppdragstid, respektive stor och liten byrå. 

Den anmärkning som förekommer flest gånger är att revisionsberättelsen innehåller en 

upplysning (4). Det är därmed vanligt att revisorn anmärker på något men inte anser att 

företeelsen påverkar företagets resultat eller ställning. Enligt Arel et al. (2005) är risken för att 

förlora kunden en av anledningarna till att revisorn är försiktig med att göra anmärkningar. 

Vårt resultat kan förklaras av att revisorn, med en sådan anmärkning, gör läsaren uppmärksam 

på en viss företeelse utan att ifrågasätta årsredovisningen i övrigt. Därmed riskerar inte 

revisorn att hamna i tvist med företaget på grund av att de har olika uppfattning om en 

avvikelse, men fullföljer samtidigt sitt granskningsuppdrag. Detta kan också förklara att den 

minst använda avvikelsen av både stora och små byråer samt kort och lång uppdragstid är att 

revisionsberättelsen är upprättad med reservation (1). Det kan tänkas att revisorer vill undvika 

en sådan anmärkning eftersom det är ett tydligt ställningstagande att revisorn är oenig med 

styrelsen och VD, i exempelvis en värderingsfråga. En sådan anmärkning riskerar att skapa en 

tvist mellan revisor och kund, vilket är något revisionsbyrån vill undvika för att behålla sin 

kund (Geiger & Rama, 2006).  

5.5 Byråstorlek och uppdragstid 
Ytterligare test visade att stora byråer i genomsnitt har sina kunder längre tid än små byråer. 

Resultatet ger dock inte svar på huruvida denna relation har någon koppling till 

revisionskvaliteten. Om de stora byråerna undviker väldigt osäkra företag, så som O’Clock 

och Devine (1995) menar, skulle detta bland annat kunna visa sig i att stora byråer i 
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genomsnitt har längre uppdragstid med sina kunder. Detta eftersom de undviker de företag 

som riskerar att gå i konkurs inom en snar framtid och därmed drar ner den genomsnittliga 

uppdragstiden. Huruvida detta är förklaringen eller om resultatet beror på något annat, kräver 

dock vidare forskning. 

5.6 Sammanfattning gentemot hypoteser 
För att sammanfatta och återkoppla till hypoteser och den modell som presenterades tidigare 

följer en kort sammanfattning av resultatet och analysen i förhållande till modellens olika 

delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Sammanfattning av resultat i förhållande till ställda hypoteser 

Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad på revisionskvalitet mellan 

revisionsuppdrag på kort respektive lång uppdragstid eller mellan stora och små 

revisionsbyråer. Som sammanställningen visar har revisionsbyråer med kort uppdragstid 

lämnat varning till 46 procent av företagen som gått i konkurs. Byråer med lång uppdragstid 

har lämnat varning till 54 procent av företagen. Både stora och små byråer har lämnat varning 

till 48 procent av företagen. Studien kan därför varken kan tala för eller emot byrårotation. 

Vad gäller uppdragstid kan varken kort eller lång sägas ge bättre kvalitet. Inte heller kan det 

sägas finnas någon skillnad i kvalitet mellan stora och små byråer.  

Det har visat sig svårt för revisorerna att avgöra när det finns tvivel om företagens fortsatta 

drift, då endast hälften (52 %) av revisionsberättelserna innehåller en varning. Resultatet 
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gäller för både olika uppdragstid och stora och små byråer. Uppdragstiden påverkas möjligen 

av två motsatta effekter. Kundspecifik kunskap och oberoende motverkar varandra så att 

ingen skillnad i andel varningar kan ses mellan kort och lång uppdragstid. Skillnaden mellan 

denna studies resultat och tidigare forskning kan bero på nationella skillnader mellan USA, 

där mycket av forskningen gjorts, och Sverige. Detta gäller även för byråstorlek. En annan 

förklaring till att inga skillnader finns mellan stora och små byråer är att kontorsstorlek kan ha 

stor betydelse. Något som ökar reliabiliteten i resultaten är att det inte heller förkommer 

signifikanta skillnader, mellan kort och lång uppdragstid respektive stor och liten byrå, vad 

gäller olika anmärkningar.  

6. DISKUSSION  

6.1. Begränsningar och slutsatser 
Denna studie undersöker om företag, som gått i konkurs under 2012, erhållit en varning för 

tvivel om fortsatt drift i den senast utfärdade revisionsberättelsen. På så sätt ämnar studien 

besvara om och hur revisionsbyråns uppdragstid och storlek påverkar revisionskvaliteten. 

Resultatet visar ingen skillnad mellan kort och lång uppdragstid i utfärdandet av varningar för 

tvivel om fortsatt drift. Resultatet visar vidare att det inte föreligger någon skillnad mellan 

stora och små revisionsbyråer. Resultaten visar dock på en skillnad i antalet stora respektive 

små byråer som reviderat företagen som gått i konkurs. Två tredjedelar har reviderats av små 

revisionsbyråer. De små revisionsbyråerna har därtill i genomsnitt ett år kortare uppdragstid 

än de stora byråerna.   

Det faktum att uppdragstiden vid de tre testerna inte visade någon signifikant skillnad i 

andelen varningar, samt att alla grupper lämnat liknande typer av anmärkning i 

revisionsberättelserna, ger stöd för att skillnaderna i revisionskvalitet inom dessa grupper är 

små. Resultatet kan tolkas som att revisionsstandarder efterföljs av de flesta revisorer, oavsett 

uppdragstid och byråstorlek. Å andra sidan kan det faktum att endast hälften av 

revisionsberättelserna för företag som gått i konkurs innehöll en varning indikera låg kvalitet 

på revisionen överlag. Att så få företag har fått en varning innan konkurs kan bero på att 

revisorerna vill undvika att åstadkomma en självuppfyllande profetia. Det vill säga revisorn 

kan vara rädd att varningen leder till strängare villkor från långivare och investerare, som 

leder till ökade svårigheter och slutligen konkurs. Om revisorn inte ger en varning för att 

undvika att bidra till konkurs påverkar det, enligt studiens mått, revisionskvaliteten negativt. 

Detta är problematiskt då det inte nödvändigtvis är dålig kvalitet på revisionen om revisorn 
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vill undvika att stjälpa företaget. Det är knappast revisionens syfte att förstöra eller försvåra 

för företagen att driva verksamheten vidare. Å andra sidan ingår det i revisorns uppdrag att 

varna när fortsatt drift inte kan antas och det kan därför tyckas att en utebliven varning visar 

på lägre revisionskvalitet.    

Studiens metod för att mäta kvalitet utgår från DeAngelo (1981a) som menar att kvalitet 

utgörs av sannolikheten att revisorn både upptäcker en brist i kundens redovisning och 

rapporterar den. Om en varning för tvivel om fortsatt drift uteblir kan det ses som ett 

revisionsmisslyckande och kvaliteten är därmed låg enligt DeAngelos (1981a) definition. Det 

är svårt att se hur ett sådant fel inte skulle påverka revisionskvaliteten negativt. Revisionen är 

till för att säkerställa att BR och RR ger en rättvisande bild av företaget. Om fortsatt drift inte 

längre kan antas kan tillgångar och skulder behöva värderas om och på så vis riskerar BR och 

RR att inte längre ge en rättvisande bild. Fortsatt drift är därför en grundläggande del av de 

svenska redovisningsprinciperna. Att endast hälften av företagen som gått i konkurs hade 

erhållit en varning kan tolkas som att revisionen i endast hälften av fallen ”har fungerat”. 

Detta i sin tur betyder att revisionen över lag är av låg kvalitet. Å andra sidan kan det finnas 

omständigheter som gör att en konkurs varit omöjlig att förutse. För att avgöra vad som utgör 

en acceptabel nivå av andel typ II-fel krävs en debatt som omfattar mer än denna uppsats.  

Studiens resultat ger ett bidrag till byrårotationsdebatten genom att visa att revisionskvaliteten 

inte skiljer sig åt mellan lång och kort uppdragstid eller mellan stora och små byråer.  Vad 

gäller uppdragstid kan studien varken tala för eller emot att införa byrårotation. Studien ger 

däremot stöd för att införa rotation av konkurrensskäl. Det har diskuterats att de stora 

byråernas dominans på revisionsmarknaden har en negativ effekt. Denna studie kan visa att 

små byråer i lika stor utsträckning som stora byråer utfärdat varning innan konkurs och 

därmed håller samma nivå på revisionskvaliteten, utifrån detta mått. De små byråerna bör 

därför inte missgynnas av finansinstitut och investerare. Att allmänheten upplever stora byråer 

som säkrare och bedömer Big 6 som bättre än icke-Big 6 (Shockley, 1981) är därmed 

ogrundat.  

Det kan dock finnas en skillnad mellan upplevd och faktiskt kvalitet. Med faktisk kvalitet kan 

förstås hur revisionen lever upp till standarder. Upplevd kvalitet utgår däremot från 

omgivningens uppfattning av revisionen. Det är möjligt att byrårotation gör att revisorn 

uppfattas som mer oberoende (Shockley, 1981) även om revisionen inte påverkas. Studien 

kan inte visa att faktisk revisionskvalitet skiljer sig åt i byråstorlek respektive uppdragstid och 



31 

 

kan därmed inte tala för byrårotation. Det är dock tänkbart att omgivningen upplever att 

byrårotation förbättrar revisionskvaliteten. Att resultatet inte kan visa att revisionsbyråns 

uppdragstid och storlek påverkar kvaliteten betyder inte att studien saknar betydelse, snarare 

tvärtom. Resultatet belyser att revisionskvalitet är ett svårdefinierat begrepp med många 

aspekter att ta hänsyn till.  

Som med annan forskning har även denna studie vissa begränsningar. Studier som mäter 

revisionskvalitet utifrån vad revisorn accepterat i företagets redovisning (se Becker et al, 

1998; Francis et al, 1999; DeFond et al, 2002) har andra förutsättningar än denna studie. Det 

är därför möjligt att stora byråer levererar bättre kvalitet på revisionen när det gäller förmåga 

att minska opportunistisk redovisning. Företagen i denna studie är till stor del privatägda 

mindre bolag. Enligt DeAngelo (1981a) är risken att byrån förlorar i anseende en faktor som 

påverkar revisionsbeslut. Det är möjligt att effekten av risken att förlora anseende skiljer sig åt 

beroende på vilken typ av företag byrån reviderar. Ett revisionsmisslyckande får större 

konsekvenser om kunden som reviderats är av stort allmänt intresse. Därmed finns det för de 

stora revisionsbyråerna i denna studie inte samma incitament, som för dem i tidigare 

forskning, att undvika revisionsmisslyckanden av rädsla att förlora anseende.  

Mycket tidigare forskning har, som nämnts ovan, utförts i USA där synen på revision skiljer 

sig från Sverige. Därmed finns det grund för att anta att nationella skillnader, som påverkar 

revisionsbeslut och därmed revisionskvalitet, förklarar att studien studiens resultat skiljer sig 

från tidigare forskning. Våra resultat går istället i linje med Knechel och Vanstraelen (2007) 

som har studerat revision i Belgien. Sverige har gemensamt med Belgien att de båda är små 

länder och framför allt medlemmar i Europeiska unionen, vilket kan påverka förutsättningarna 

för revision. I rotationsdebatten bör därför hänsyn tas till att resultat som gäller i USA inte 

nödvändigtvis gäller i Europa och Sverige. Sammanfattningsvis finner studien, genom att visa 

att revisorns beslut att varna för tvivel om fortsatt drift inte skiljer sig åt mellan lång och kort 

uppdragstid eller mellan stora och små byråer, inga bevis för att byrårotation förbättrar 

revisionskvaliteten.  

6.2 Fortsatt forskning 
Ett uppslag för fortsatt forskning är att två tredjedelar av konkursföretagen har reviderats av 

en liten byrå och att små byråer i genomsnitt har samma kund ett år kortare än stora byråer. 

Resultatet kan tyda på att små byråer väljs bort efter några år då företaget ska expandera och 

därmed behöver revideras av byråer som uppfattas som säkrare av kreditinstitut. En annan 
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förklaring kan vara att små byråer i genomsnitt oftare reviderar företag som är osäkra och har 

större sannolikhet att gå i konkurs.  

Mer forskning behövs också kring resultatet att stora revisionsbyråer har haft sin kund i 

genomsnitt ett år längre än de små eftersom denna studie endast undersöker företag som gått i 

konkurs. Det vore intressant att se om detta samband finns även hos företag som fortfarande 

bedriver verksamhet eller bara hos företag som gått i konkurs. 
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